
 
Положення  

про міський конкурс дитячої творчості 

«Зима-чарівниця» 

1. Загальні положення 

1.1. Міський конкурс дитячої творчості «Зима-чарівниця» ( далі  

Конкурс) проводиться один раз на рік серед учнів міста Кам’янське  до 

новорічно-різдвяних свят. 

1.2. Конкурс є спільним проєктом КЗ «Музей історії міста Кам’янське»  

КМР та Департаменту з гуманітарних питань Кам’янської міської ради. 

1.3. Даним Положенням визначаються мета, завдання, порядок 

підготовки та проведення Конкурсу, а також засади його фінансового 

забезпечення. 

2. Мета Конкурсу 

 - формування художньо-естетичних смаків, виховання національної 

самосвідомості, сприяння розвитку творчої особистості; 

- активізація і популяризація дитячої творчості; 

-  сприяння  духовно-естетичному розвитку підростаючого покоління. 

3. Завдання Конкурсу 

 - стимулювання пізнавальної активності, розвитку творчих здібностей 

підростаючого покоління та створенні умов для презентації його творчого 

потенціалу. 

4.Творча концепція Конкурсу 

Показати різноманіття художніх жанрів, мистецьких технік, сюжетів за 

темами: 

-  українська зима: пейзажі, народні звичаї та обряди, свята, розваги; 

-  зима в Кам’янському, XVIII-XXI ст.; 

 -  новорічно-різдвяні мрії, привітання, побажання, подарунки, святкові 

композиції; 

 -  зима і маски; 

- новорічно-різдвяні прикраси, ялинкові іграшки, святкові композиції. 

5. Порядок і умови проведення Конкурсу 

5.1. Конкурс проводиться з 15 листопада до 20 грудня 2021 року. 

5.2. До участі у Конкурсі запрошуються діти від 5 до 17 років. 

Учасниками конкурсу можуть бути як окремі особи, так і колективи. 
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5.3. Конкурс проводиться у номінаціях: 

 -  образотворче мистецтво ;  

-  декоративно-ужиткове мистецтво; 

- іграшки. 

5.4. На конкурс приймаються виключно авторські, естетично 

оформлені роботи, які відповідають наступним вимогам: 

-  малюнки можуть бути виконані у вільній техніці, вільного формату, але не 

більше ніж формат А-3, оформлені на паспорту, або в рамки з кріпленнями; 

-  декоративно-ужиткові вироби, сюжетні композиції, поробки, іграшки тощо 

мають бути придатними для експонування, мати відповідні кріплення та 

надійно триматися на відповідних підставках; 

-  супровідний етикетаж – виключно комп’ютерний текст, розміщений з 

лицьового боку роботи, має наступну інформацію: 

-  прізвище, ім’я (повністю), вік автора; 

-  назва роботи, техніка виконання; 

-  заклад, керівник гуртка, або вчитель. 

5.5. Відбір робіт здійснює експертна комісія. 

5.6. До участі у Конкурсі не допускаються роботи, які не відповідають 

умовам, визначеним цим Положенням. 

5.7. За результатами Конкурсу готується виставка дитячої творчості 

«Зима-чарівниця» у виставковій залі КЗ «Музей історії міста Кам’янське»  

КМР. Виставка працюватиме з 29 грудня 2021 року по 31 січня 2022 року. 

5.8. Після експонування на виставці, з 10 лютого 2022 року упродовж 

місяця, роботи повертаються авторам. Надалі музей не несе відповідальність 

за їх зберігання. 

5. Нагородження переможців  

5.1. Всі учасники отримують  диплом Фестивалю. 

5.2. Організаційний комітет залишає за собою право відзначити  

пам’ятними подарунками кращих виконавців.  

6. Підведення підсумків Конкурсу 

6.1. Підсумки Конкурсу підводить  журі, до складу якого входять 

представники КЗ «Музей історії міста Кам’янське» КМР, департаменту з 

гуманітарних питань Кам’янської міської ради, місцеві художники та члени 

Національної спілки художників України. 



3 

 

6.2. Подані на Конкурс роботи оцінюються журі за наступними 

критеріями: 

- загальне враження від роботи, відповідність темі;  

- авторська творча неповторність та оригінальність; 

- художня та образна цілісність, композиційна досконалість; 

- охайність виконання та якість оформлення. 

6.3. Підсумки Конкурсу проводяться за номінаціями: 

- образотворче мистецтво; 

- декоративно-ужиткове мистецтво; 

- іграшки. 

Вікові категорії: 

- найменший вік: 5-7 років; 

- молодший вік: 8-10 років; 

- середній вік: 11-14 років; 

- старший вік: 15-17 років. 

6.4. Відзначення переможців Конкурсу відбудеться у січні  2022 року за 

уточненням дати та часу. 

6.5. У випадку продовження карантину відбудеться уточнення з 

приводу форми  проведення церемонії відзначення переможців Конкурсу. 

 

 


